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PENGA]\ITAR PENERIEI,IAH

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim !

Segenap puii hanya bagi Allah ,luza Wa !al!a,
Rabb alam semesra. Takada ilah kecuali Dia. Takada
aiaran yang baik selain Dien-Nya. Salam seiahtera
semoga dicurahkan kepada juru da'wah teladan, ma-
nusia pilihan, Murabbi ummat manusia panutaR,
Rasulullah saw. Juga kepada segenap Ahli-Bait dan
para sahabat serta pendulnrngnya sepanjang zaman.

Para ilitrwan dan ullhti Fillaah!
Sebenarnya pesan-pesan yang dikandung buku

ini merupakan lanjutan atau sambungan dari buku:
"200 Kiat Tflanita Da'iyah't, sesuai dengan buku aslinya
yang berbahasaArab merupakan seri terak*rir (<etiga)
dari buku asli: "20O Kiat..." tersebut.

Namun peszrn-pesan da'wah ini kami teriemah-
kan dan kami terbitkan dalam bentuk sebuah buku



Itrusus yang berdiri sendiri/terpisah dari buku: "200
Kiat..." tersebut, karena:

L. la dapat dijadikan sebuah buku yang ter-
pisah, yang tak mengurangi bobot dan nilai
serta syafat sebuah buku.

2. Agar meniadi buku tipis/kecil yanghatganya
teriangkau dan supaya praktis untuk dibawa-
bawa.

J. Supaya pesan-pesan dan taujihatyang dikan-
dungnya cepat dikuasai secara matang dan
tak memberatkan untuk dicoba diterapkan.

Oleh karena itu, para ikhwan dan akhwat yang
haoya membaca buku itu tarrpa membeli buku ini,
akan kurang datam mendapatkan taujihat dan pesan-
pesan penting Ahmad Qatthan. Juga sebaliknya, tak
cukup cuma menelaah buku ini tanpa disertai yang
itu.

Adapun tentang penulis buku.ini, kiranya tak
perlu kami perkenalkan. Karena sebagai seorang
ulama dan tokoh da'i terkemuka Kuwait yang paling
berpengaruh dengan ceramah dan tulisan'tulisannya
yang menggugah dan menyentuh, ia telah cukup di-
kenal ddam alam Islami dan dikalangaap ra alrivis
gerakan Islam.

. Semoga upaya ini menrpakan amal saleh buat
kami yang diridhai oleh Allah swt. Amiin. Billaahit-
Taufiq!

'Wassalam,

NABHANI IDRIS
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SATU

ISTTQAIVIAH, \ilTASPADA DA]\l
MENGETAHUI AWIAWTYYAT

(sr(Ara'. PRTORTTAS)
DAKWAH I

Da'iyah (Da'i Wanita) yang sukses:

L. Tekun dan sungguh-sungguh dalam mengkader
aklrawat sebagai murab bly a.b (w aruta pendidik;.
Ingatlah, serbuk-serbuk bunga tak mungkin jatli
tanpa ketekunan seekor lebah.

FlrmanAllah:

- ffi u;,($r U $K tl-l UiJ\iU4-
. . . #,e,t $'6W lIz:U:;,sssa

'\Vabai para, istri Nabil Kalia'n tidak sepeni
seorang dart perempuan-pererrlpuan latn, Jtka
ka.Iian bertaquta. Maka. jclrtga'nlab ka'lia.n ter-
la.lu Lema,h- lernbut den'ga,n kata-ka,t a, sebing'

1,L



ga. ora.ngya,ng di batinya a,dapelrJ/a.kit mewjadi ingin kepa,da.mu...,, (AI-Abiab ; 3 4.
Ma.nusia ittt,
ada seribu dari ntereka seperti satu
juga, ada.
satu orarxg bagai seribu ntantusia
jika dititab,
ia, patub setia....

2. Ia menyediakan sebuah nzaktabab (perpustaka-
a n) di rumahnya untuk kepentingan dakwah, berisi
buku-buku dan bahan-bahan bacaan khusus. Ter-
nrasuk iuga alat-alat, seperti mesin fotocopy dan
sejenisnya jika mampu. Juga semua sarana yang
menunjang dakwahnya dan yang meningkatkan
pengajiannya. Atau ia pun mengarang dan menulis
buku dengan melibatkan para akhawat untuk
turut andil di dalamnya. I-okasinya iauh-dari tem-
pat lalulintas (lalu lalang) lelaki. Karena Rasul saw
menyatakan:

...wF\,55,
"Menuntut ilmu adalab u)ajib....!, (1)'

3. Ia iuga melatih dan membimbing para akbautat
agar pandai memelihara kekayaan dan barang-
barang inventaris milik dakwah, meniaganya ia-
ngan sampai hilang, baik yang besar maupun yang
kecil, sedikit maupun banyak. IGrena baranf-
barang larna lebih bernilai dan berharga dafipada

T2

(1). Shahih Jami' Shaghir; 38O8.



yang baru, selain itu mengandung nilai tambah dan
berkah.

5 VYtIK'tle $ i'| . V- #i r#V-.rffir_;A,'11;!triYsci+b*ltr

"Da.n jatzganlab engkau berbuat ta'bdzit
(b oros). S esungultny a' ora'ng-ora.ng y a.ng b er'
bua,t tabd.zir a.dalab saudara' syetan, da'n slte'
tan itu arnat kufur kepa.da' Rabbnya.' (Al-
Isra.': 27).

Ingatlah, wahai Ukhti! Rasulullah Muhammad SA\f
rreniahit tequmpahnya sendiri dan menambal
pakiiunnya(2). g"hru L..t,rt.lr, "Kalian tak tahu, di
basian mana dari makananmu terletak keber-
kafiannya....u (3)'

Dan adakah Musa as menyangka tongkatnva akan
menyampaikannya ke setiap yangia tuju....?

4. Dia juga memiliki iman yang benar. Yang ia ter'
jemahkan ke dalam amaliyah hidupnya sehari'hari
dengan anggotabadan, keyakinan hati dan dengan

-jr---!-7,
l ltl.':,liL-"i t-,,jJ)6nt'e#.\a:.ll

i#.+44rtdi|Wr'ul6c;JAn
tt:,q4*Ah/i+3

6c;glta$:it
ucapan.

,

7t
."4jtigl,!.*

(2). Shahih Jami' Shaaghir; 4813.
(3). R. Muslim; 2O33 dan Jabir ra.
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5.

"Sesungubny a ora.rxg-orarxg y alxg berhna,n
dan. beranttal saleb, akanz diberi bida.yalt olelt
Rabbnya karena. kehnantantnya. Sungai-slt-
ngai akan nzengalir di bautab ntereka dala,nt.
syu.rga. Na'htt. " (Yutzus: 9).

Ia senang dan rela memberi bantuan kepada ukhti-
nyayang tengah membutuhkan. Bila ia susah (sem-
pit dada) karenanya, ia berbisik pada dirinya: 'Y:l
Allah! Peliharalah aku dari sifat kikir!"

'qstsx,iie6fu*-agel.ft
" B aran t gsiap a, nzerne lib a.ra. diriny a dari sij'at
ki kir, - n r. a k a nt er e k a it u l a b o r atxg- or arrg y arr1 I
b erurt ttcrtg. " (AI-II asyr: 9).

Ketahuilah, bahwa diantara kerikil-kerikil pengl-
hambat dakwah ialah sifat kikir dan bakhil yang
dituruti, Irawa nafsu yang ditaari, bangga dengarr
pendapat sendiri serta kesenang n duniawi yang
diikuti.
L)an orang-orang kikir itu akan digiring pada hari
kianrat beserta kelompoknya tanp^ rekan darr
kawan.

...'$;t"#*1qi+iri
"... da,tt didata,ngkanlab jiutajiu.ta kepada ke-
kikiranuty a,.... " (An-Nis a;: t 2 8j.

Dan sang mura,bbiyab harus merangkum dan
menginventarisir kekurangan dan aib para akha-
watnya secara urut dari yang lebih besar bah ayanya
kemudian yang lebih ringan dan seterusnya untuk
iaislalt (perbaiki).

6.
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7. Rasulullah saw pernah berwasiat kepada Sahabat

Mu'adz binJabil ra, tatkatra mengutusnya ke negeri
Yaman, ugui.luk*ah yang pertama kali disampai-

kan ialatim engaitak orang bersyahadah' Setelah

taat, baru didalc#ahi untuk shalat' Kemudian di-

perintah membayar zakat. Begitu seterusnya""
it..l.h Att la'taiYY al dalwah.

la jugamemprioritaskan perombakan fikrah dalam

berjiang m-erombak tatanan masyarakat secara

totalitaJda n sy aml l. Sedang terhadap hal'h al y ang

telah menladl kebiasaan dan dipraktekkan oleh
perorangan, maka ia atasi dan ia dakwahi sebatas

i."*u*p,lun melaluif qbudda'u ab'

Awas! Hati-hatilah, hai ukhti!Jangan sampai teriadi
orang yang ingkar dan benci kepadamu menjadi
lebitibend kaiena dakwahmu. Sehingga dakwah-

mu akan menghadapi penyiksaan' teror' intimidasi
Ju., p"tg..siri-n dari pira thaghut. Akhirnya kafilah
dakwahiru mandek dan terhambat yang dampak-

nya akan sangat besar pada.masyarakat' Ingatlah!
M,.rsa as menganggap sikap dan sifat seperti ini ter-

masuk sikap dan Perbuatan syetan'

.-j'il\\& *++ tt,s i(*\5r-;Lt
;(t5$i4t;;r\-aitfsi:stL

-(M;43!6'&)dWtJ3
"Kentudian orang yang dad golonga'n Musa'

nr,enfin't a' to long untuk nte la'utiztt' musultn'ya'
M a.k a, Mus a' mervirriuny a' s al'xp ai ma'ti' Mus a'

L5
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b er kat a.: Ini peherj a.an sy et an. S esunguhny a.

syeta.n itu ntusub lang rnanVesa.tkc.n seca.re
t era.ng- t era,nga.n.. (A I- Q a.s b as b : I 5).
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DUA

TSTIQAIVIAH, WASPADA DAlt
MENGETAHUI AWLAW.NryAT

DAKWAH II

Da'iyahyang sukses:
1. Mengakui kesalahannya, namun sadar dan w:ts'

padi terhadap kesalahan musuhnya yang ak:lrt
mengorbitkan kesalahannya iru dengan mem'
bungkus dosa-dosa dan kejahatannya. Mereka
akan pura-pura menangisi nasib diin ini. Memper-
lihatkin bihwa mereka pendukungnya, padahal
mereka pengobar fitnah dan penipu day1 umat,
generasi demi generasi. Fitnahnya ini lebih besar
dari seluruh kesalahan para da'i, bahkan lebih
besar dari pembunuhan.

#tHKffi'E'ffi
t7



-; a|oV+re:r'$ *Vr i.gV 
"t 
A

.,FlirFLrl+i,glt
"Mereka, bertanya k4tadanzu tentang bulant
Ilarant: Bagainta.nakah berperang di bulanr'
itu? Kata,kantlab: Betperarxg di bulant. tersebut
besar dosanya. Tetapi mengbalangi ja'lan'
Allab, kafir kepadaAllalt da.n (ntelarang) rne-
nt a,s u ki M asjidi l-H a,ra.rn s ert a. m.en gusir p en'-

duduhnya darinya, jaub lebilt besar dosa'nya'
di sisi Allab. Fitnab itu lebib besar dosa.nya,
da.rt penzbutcub ant. " (AI-B aqa.rab : 2 L 7).

Memang.kami mengakui bahwa kami bersalah be-
sar. Namun tidak kami sengaia. Tapi mari, wahai
para pendurhaka! Vahai para teroris dan pem-
bunuh! Mari wahai para tiran dan perampok! De'
ngarlah!:

,, Uf ,^o{V g.tr itt J+:1, uL 
ge;

'^-;4!4tti;rrlr4tlcorS"'{t&ryU
"#K1fui63t;!U"*,pr6.lgr(.r€

.wtut;i:Krefr3,r.
"... d.a.rt mengba,langi jala'n Allab, kafir kqa''
d a- Ny a. d a,n m e I a,r a.ng tn ern a. s u ki M a'si i di l- H a''
rant s ert a, menguslr p mdudukny a' darlny a' itu
lebib besar d.osanya. di sisi Allab. Fitnab itu
lebib besa,r dosa.nya dari pent'bunulta,n. Da,n
rnereka, (orang-ora.ng ka'fir) ltu sena'ntia'su'
ntetnera.ngi kamu seblnga' mereka, lnelnur-

18



2.

tad.kanun'u dari diin'rnu jika, mereka' tn&n7-

Prt...." (Al-Baqarab: 2 17)'

Kalau begitu, siapakah yang iahat sebenarnya?
Siapa pemerkosa hak azasi...?

Ia waspacla terhadap matinya dakwah secara pe-
lan-pelan. Hal itu terjadi manakala ia mengasing-
kan diri, meninggalkan akhawat dan menyimpang
dari Manlta'j Tarbiyab. Rela memilih meniadi se-

perti seorang nenek tuayangtelah pensiun. Meng-
gauli akhawit dengan gaya muamalah seorang ibu
iua (sang sy aikbah) dengan berbusanakan khusus
dan identitas yang khas, senang dipuii dan menge-
nang nost4lgia masa silam. Senang dicium tangan-
nya oleh akhawat. Suka bila dilayani seluruh keper-
luannya. Ia perlihatkan betapa sumbangsihnya un-
tuk dakwah. Semuanya itu mengakibatkan malas

bergerak, padam semangat imannya. Pendek pan-
daiganny a, sempit pemikirannya, banyak mencaci'
mengkritik serta sering merintangi. Sehingga ia ter-
timpa penyakit dakwah yang parah dan terkena
kepikunan di usia muda. Akhimya iamenganggap
diiinya ada di luar sbaf (barisan) dakwah, jauh dari
jamatah, ongkang-ongkang kaki bagai besi yang
lama berkarat karena tak bergerak.

la jugamengusir rasa was'was dan rasa ingin beda
dari yang lain yang selalu mengganggunya. Me-
mang bagi setiap amal ada godaan seperti itu. Su-

atu perasaanyangmendorongnya untuk cinta po'
pularitas, bangga dengan berbagai piagam peng-
iratga"n dan pujian. Merendahkan para akhawat,
meiemehkan pekeriaan mereka. Ia mabuk oleh

).
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4.

20

rasa ingin beda dari mereka dengan mcnclirikan
perkumpulan baru. Alasannya, mengimbangi per-
kembangan zaman dan politik. Mengorganisir ge-
rakan-gerakan bersifat individu, memanfaatkan
potensiyang terpendam beku, melepaskan diri da-
ri cengkraman pola pikir sempit, dan segudang
alasan lainnya yang dianggap merupakan kendala
perlalaqan dakwah. Dan pada akhirnya muncul
suatu manhaj yang ia anggap sebagai suatu pe-
nemuan baru. Padahal hakekatnya tak lain dari
semangat hawa nafsu belaka.

" K at a k anrla b ( b ai M ult anun ad.) ! : M a ka unjuk-
kanr.lab sebuab kitab dari sisi Allalt yantg ia
Iebilt b ai k ( Iebih nrcnzb eri p etunjuk) d.arip ad a
kechtantya (faurat dant Qztr'an)! (ika ada),
riscaya aku akan. ikut dia., kalau kantu
orarzg-orarxg yang benar." "Kalau. ntereka ti-
d a k dap a t nr. ent p er k erz an t k an t (p en t dr t t a an txu
ittt), nraka ketabuilab baltuta. rttereka tidak
lain ltanya m.engikuti bauta nafsunya se-
nt at a.... " (Al-Qas It as b : 4 9-50).

Memperhatikan sepenuhnya kepada akhawatnya
yang menonjol karcna kecerdasan dan kepandai-
annya. Tekun men-tarbiya.b mereka sehingga
menj adi or angy arrg s c.mi'n a, ut a at b a' na, (mau de-
ngar dan taat). Menghormati jama'ah. Menggu-
nakan kepandaiannya untuk kepentingan dakwah.



Pada waktu rertentu, ia juga menguji mereka dalam
rangka mengembangkan kepandaian dan bakatnya
tersebut.

...;A"49(b66'*F
"Sulaintant berkata,: Ubablab bentuk ta.bta
kerajaanutya.itu, nancti kite libat, dapatkab ia
menget abuiny a., at a,ukab tidak?,, Ka.t aka.n ra.-
tu (Bilqies) itu da.ta.ng, ia. bqtutur kepadanya.:
Seperti inikab tabta. kerajaanmu? Ia, berkata,:
I a s e o I a It - o I a b t a It t a k eraj a a,n, rni li k ku. .. .,, (An-
Nantl: 41-42).

5. Ia tekun dan sungguh-sungguh menampilkanhasil
mereka yang penuh berkah dalam mendirikan ba-
ngunan dan yayasan-yayasan kebajikan. Ingatlah,
gedung/bangunan menjulang di ruiuh benua ini
merupakan bukti nyata atas benarnya si pembang-
un/pembuatnya.

'L4'^#/r31 i\:S fAr 8, 3 \q',f
ugl F,;e'it3r6w Lt 6t e{K
'Jte-lb'*v64,83\o;J$ilb

:i4{:It+;{\'ffi
"Lalu dikat aka n, kepada ratu itu: Masuklab ke
bantgunan. (nrang istana.). Ketika, ia. meliba.t
Ianttainya, ia menyangka air. Maka distng-

2t



singkannya (kainnya') da'rt betlsnya.. Sulai'
noa.n berkata.: Ini (bukan ai'r). Int nta'ngan da,
ri ka,ca. Sang ratu bertutur: Wab a'l Ra'b b ku, se'
surzggubnya aku telah menzha'Iltni diriku,
da,i a,ku masuk Isla'tn (tunduk) bersa,ma'
Sula,ima.n hepa'da All'a'h, Rabb semest a' a'la,m. n

(AruNa.tnl:44).

22



TIGA

ISTIQAIVIAH, WASPADA DAI\[
MENGETAHUI AWIAWIYYAT

DAIilVAH III

f)a'iyah yang sukses:
1.. Mentarbijtab akbawat untuk bekerja sesuai de-

ngan kemampuan dan kecaka pan yangdimiliknya,
sejalan dengan ketentuan dan Sunnatullah. Mem-
buat langkah-langkah yang menjadi sebab untuk
memetik buah/hasil dan pada batas-batas yang
nyata. Karena diin ini pun punya batasf target mini-
nral dan maksimal. Ia punya apayangdisebut'ari.
ntab dan apayangdinamakan ntkbsab.Ia lues dan
lentur, tapi kuat dan keras. Di atas dasar inilah,
hendaknya kbitbalt, perjalanan dan pelaksanaan-
nya. I(alau tidak, Sunnatullah niscaya akan meng-
gilasnya.

l{adits menyebutk anl. "Sesunggultrxya, ora,ng ya,r?g
keras t erb adap h a ut a b anzrty a itu nten dat angka.n

23



kebancuranl^" (4)'

" I k at I qlt o rtt anou i tu, b ant l.a b k a ntu b ert ana ak-
kal.'6)'

ipiww,"rttit"v,ry;;toiu6\
" S e s unggu lt n y a A l l alt t a k ak an rnerub a b n as i lt
sua.tu kaunt,, sehingga kautn, tersebut ttttt-
ntbab nasibttya.' (Ar-Ra'd: 11).

"... dar? telab Kand berikan kepadanya pe-
nyebab clari tiap-tiap sesuatu (yanzg dapat nte-
ny antr.p a.i katz nt aksu&ry a). " "La Iu dit ett r.pult-
,r,ya sualu sebab (alan)." (AI-Kaffi:84Ar.

,;'.'ttC,i,fu;t$F;5ir6t33. 
. ..\3"86

"Surzggult telab berlaht. Surutatullalt sebelunt.
kantu. Maka berjalanlab di nr.uka. bunti. dant.
perltatikant lah." (Ali Intran : L37).

,5#-t','^'r:;r;-;td,z,1#^liJrw;
'L*'W'A'$'

"Sesurtgguhnya Allab sen a.rzgjika ntkb sab-Nya'
dijalankan. sebagain'tana Dia, se,nantg btla
' izinrab (perint aE) -Nya dit aa1i.' 6)'

we$w'&su'$v

(4). R. Muslim (1830) dari 'Aidz bin 'Amr.
(5). Shahih Jami' Shaghir; 1079.
(6). Shahih Jami' Shaghir; 1881.

24



,Maka**-*X"*:#X"*
S utt rz at u I la b b erab alt -ub ab....' (F at bir : 43).

2. Jika terjadi ikbtilaf (perselisihan pendapat) de-
ngan jama'ahnya dan tak bisa diislab (diperbaiki),
tidak mempan dengan nasehat, maka dia keluar
dengan baik-baik, mengundurkan diri dari kelom-
pok tersebut dengan terhormat dan tenang, tanpa
mencela dan membabi-buta. Dan itulah selemah-
lemahnya iman.

'&Vvr'r&tt*.i)\b'I::-2r\'13fu 
",.,vu'{

"... nr.ereka. mencela ka.m.C d,engan ketaJanna,n
lid.abnya. dan kikir untuk bqbuat kebaJikan.
Mereka sebertarnya, tida,h bqirnan,.,,' (AI-
Abzab: 1.9).

"'-IGA,KVS
'... dant. ia m.usultnr.u latxg paling besar',.,."
(Al-Baqarab: 204).

Sesungguhnya berbuat durhaka dalam memusuhi
orang yang memisahkan diri darinya termasuk sifat
orang munafiq.

3. Ia juga tidak ber-zza,la,' dan tunduk kepada orang-
orang zhalim. Ia tidak rela kecuali hanya dengan
hukum Allah, Rabbal-'alamiin. Sekalipun sang zha-
lim tersebut turunan Nabi, misalnya.
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7* J.I ffi 36|6 Q'rV -LV e:'SV
.(i!c.gJ,t,s#IYt"5lltt

'AI lalt b er kat a: S esutt gubny a. Aku angkat erxg-
leau (b ai I brabhn) rnenjadi itnann (pentimpho)
bagi ntantusia. Ibraltint. berkata: (Begitu pula.
bendaknya.) dari a.nak cucuku! Allab me-
ny a ntb ut : Tet api ora n g-orang zb alhn t ak nten-
dap at perj anjian-Ku ht i. " (AI-B aqaralt : I 24).

.zz!r,,t tx14iifil,;; 696"1 4 ft 96

?.(-fr
.@ei':As;t-e

uTidak, dend Rabb-ntu. Mereka tidak berhnant
s e binga rn ere ka. nzenj adikant nt'u b a.kim ut t'-

t u k nt etzy e le s ai k cut p ers e lis ib anz arrt are rn ere-
ka. Lalu ntereka tidak n?erasa. keberatan cli.

bathtya, ntenerirna, putusarx engkau dan nte-
rek a, t erinra dengan p en erinra,a n, s eb enar-b e-

nanxy a.. " (AruNis a,' : 65).

Dan kenyataannya, seperti yang dilukiskan oleh
Allah swt:

"Dan. tiada Kanni dapati kebanjtakant. ncereka.
yarxg rrxer?epati jarxji, baltka n. kebanyakarxltya
Kanr.t dapatt orarrg-orarxg Jlang fasik.' (Al-
A'raf: 102).

. t -- ala t
b -\>.9\9
iKl+t
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4. laberialan dalam dakwahnya dengan I kecepatan:
Cepat menguasai segala permasalahan, cepat
membuat khithah dan program dan cepat dalam
pelaksanaan.

Lihatlah! Inilah dia Yusuf as. Ketika disodorkan
satu kasus impian oleh si pelayan minum raia, ia
segera menielaskan seperti disebutkan berikut ini:

f*J"t*6gisg$'6.Wel#'afrg&5(-rt-t'-(-'ll^
'.6gU\u.suttlY*Y?:"b.|1iit

5{J.6J6zv1#5lJi
t7p1uv-\ials'Es#ir&'-i

-.\'r'{ <."1 J.^Y. (t'ti(tr (tf t!- 2(l,$9t#;t;ti
94s&*S e$rLtl#,7l6.68'&b

.tts'cl^^Ka9r\+1
'Yusuf b ukat a,:'Kannu b ercoco k- t anatn se la.-
nta. 7 taltun sebaga.hna.na. bia.sa.. Seberapa
yarxg kanr.u petlk, benda.kla.b ka.mu tlngal-
kan dt tangka.inya., kecuali sediHt untuk kau
rnakan." Lalu sesuda.b itu a.kq,n datang 7 ta-
Itun. kenrarau (ke lap a.ran) se blngga. mqte lan
apa. yerrg kantu tingga.lkan (stmpan) Ctu, ke-
cuali sediklt yang kamu simpan (untuk men-
Jadi benib)." Kentudian setelabnya. akan da.-
tantg tabun yang dal.a.m ta.bun tersebut ma.nu-
sia a.kant. diltuja.ni dan ketlka.ltulab mereka
d.apat rrlent eras anggur. " (Yusuft 47-49).

Itulah suatu kecepatan penguasaan masalah sekali-
gus kecepatan khithah dan pelaksanaan.



Ukhti, sebagai da'iyah yang sukses, di atas semua-
nya ini mencurahkan potensi dan kemampuan
untuk dakwah.Juga menyalurkan bakat dan karak-
ter, mengajukan saran dan ide-ide. Barulah setelah
iru membiarkan dakwahnya membatasi dan me-
nyeleksinya.

rp;fz+ev;{rsG'JLiir*rJt3
'Yusuf b erkata:'la.dikanlab s a,y a mu{aga gu-
dang perbenda.h&ra.a.n dt negeri (Mestr). Se-
suttggubnya. aku betul-betul penJaga lagi cu-
kup mengetabui." (Yusuft 55). '

5. Dan dia -sebagai da'iyah yang sukses- menguasai
sepenuhnya hal-hal yang positif dan negatif, yang
menguntungkan dan yang merugikan dakwah.
Yang positif, ia ambil, sedang yang negatif, ia per-
hitungkan. Sunnah Al-Musthafa telah memberi
contoh. Ketika Umar bin Khathab ra minta izin
membunuh seorang biang Munafiq, Ubay bin
Salul, Rasulullah saqr mempertimbangkan segi ne-
gatiftrya; sehingga beliau beftutur: 'Jangan, hai
Umar! Jangan kau bunuh! Apa kata orang nanti?
Muhammad membunuh sahabatnya. Kita malah
justru harus baik dalam bersahabat."

+**tF*
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EMPAT

MEMPER}IATII(AN HADAF
(TuJUAt{) DATilVAH

Da'iyah yang sukses:
1. Scperti telah kami sebutkan pada bab di aias (pa-

<la balaqab yang lalu), ia harus menguasai sepe-
nuhnya segala halyangpositif dengan segala man-
faat nya dan yang negatif dengan segala pertimba-
ngannya. Seperti pada kasus minta izinnya Umar
ra kepada Rasul saw untuk membunuh Ubay bin
I(a'ab tersebut.
Juga seperti pada kasus bangsa Quraisy yang me-
ngutus seorang yang taat beragama untuk berun-
ding dengan Rasulullah saw di Hudaibiyah. Rasul
memanfaatkan hal positif ini, yaitu ketaatan orang
tersebut terhadap agama dengan cara memperli-
hatkan kepadanya binatang hadiyah yang akan di-
potong. Maksudnya agar orangtersebut tahu, bah-
wa kedatangan beliau bersama sahabatnya bukan

29



untuk perang tapi untuk umrah' Sehingga tidak
ada alaian bagi orang-orang Quraisy untuk mela-

rang kedat^ngannyu. Dengan -perbuatan 
seperti

ini, 
"utusan 

Quiaisy tersebut j adi mengetahui m ak-

sud kedatangan Rasul dan rombongan' Dan selan-

jutnya hal itu akan ia jelaskan kepada orang-orang

Quraisy yang mengutusnya' Ini berarti, orang ter-

t.b,lt ieiah membela Rasulullah saw'

2. Laiugatahu bahwabad'af dan sasarannya berbcda
- 

aariieUanyakan orang dewasa-ini' Tuiuan dan ci-

ia-cita *.."ku bukan Grrnasuk kemaslahatan khu'

sus merek a dan kebutuhan hariannya' Sebagai-

*r.ru ukhti tahu (semoga Allah selalu melindungi-
mu), bahwa kebeiadaanmu dalam amal lslam bu-

kan perkarayang mudah dan enteng atau-biasa'

fr4"ti iangan "ttt-ti 
samakan gaya hidup r1t':hf {e-

ng^ny^ig lain. Dan iangan kau kira dakwah itu
,,itt.tu-h aiau amal tambahan' Atau pekeriaan sam-

bilan sekadar hanya mengisi kekosongan atau se-

iigai hiburan dan selingan' Barangsiapa diantara

.kt"*"t adayangmenginggap dakwah seperti ini'
maka ia perlu didakwahi kembali' Sebagaimana ia

p"" *u;iU memahami bahwa para da'i bukanlah

partai alau perkumpulan buatan manusia seperti

iartaipartti dutt peik,,mpt'1an yang ada sekarang'

bagi u.,du yu.tg ingin tahu 9iup1\t para da'i itu'
neiaaHah'anJa niembaca kislh-kisah para Rasul

dalam Qur'an.
:f ***'f
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LIMA

TEGUH DAI-q"M KEYAKINAII,
IKHIA,.S DAN ILTIZAIVT
TER}IADAP SYARI'AI

Da'iyah yang sukses:
L. Yakin bahwa setiap amalyang ikhlas hanya karena

Allah semata, pasti akan bertambah dan berbuah.
Sedang amal yang bukan karena Allah, pasti akan
sia-sia dan binasa. Dan tidaklah peraturan dan un-
dang-undang berhasil seperti berhasilnya sebuah
proyek masjid dan pekuburan. Mengapa? l(arena
semata-mata mencari ridha Allah.

tiY'o;'*\'.i.fi.\i\4gi*r3t:"lt'41-.',]ru.ra+r]l\5t"'13<Ud.<!\A

"Negeri akbirat itr.r Ka,mija.dika n, untuk ora,rxg-
orarxg yang tidak neenghendaki kentegaltant
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di rrtu,ka. bum,i dan' tidak pula berbuat ken+
sakan. Dant' akibat (yatzg baik) itu kembali
kepada. orang-orcr'rxg yang bertaquta!' (Al-

Qa.sba,sb:83).

Lihatlah wahai akhi dan ukhti! Per:hatikanlah kisah

Qarun dalam ayat berikut:

6tVe{\36*;oe}er}
t5:Ar05v&l6641-:q^ftY{\
'K;i'b\b5J.G-,$JW 

. #" E if
WSiW:;;'tGI#F^\t+(t
. . . doNt *,t-u. J y_fu3 . iel*Jt! 1

" La lu Q alan ke luar, kep ada k aunuey a den'gant'

(mema'ka.i) perbias antttya. Ora'n'g'oratxg y ang
m.engbenda,ki kebidupa n, dunia. bertutur:'\Va'-
ba.t Eira'nya' kand nt'endliki apayang dim'iliki
Qa,nnt. itu. Sun'gub ia' pun'ya keuntmtganz be'
ia.r. " "Oranzg-orarxg yatxg berihnu pengetabuan
berka.ta': "Celakalab kalianr'! Pabala' Allab
tebib baik bua't ora,ngya.rxg beriman dan ber'
a,nt a I s a le lt. Ta.pi t a k a d a y a ng rnen'dap a't k a'ru

nya' kecuall oran'g-ora'ng yarxg s,a'bar'" Maka'

Qontn beserta ntntahttya Kq'nd benantkanz ke
bmni.... " (Al'Qa'sltasb: 79-8 I ).

Oleh karena itu, waha i par a akhawat! Yakinlah dan

ikhlaslah! Sesungguhnya lobang disekitarmu be-
gitu curam. Bencana sungguh besar....!
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2. latahu bahwa di antara penyebab terpecah-belah-
nya iarna'ah Islam bahkan tercerai-berainya umat
Islam adalah karena lalai atau tak iltizam terhaclap
syari'at dalam sebagian urusan. Mereka iustru
nrengikuti manhaj dan ajaran lain yang sebetulnya
iustru penyakit yang pernah menirnpa ut-nat ter-
dahulu.

#:q,/6*{39\E;ffi5
- 
"T7fi\5:a;ti3\"M a k ct n t ere k a nt e htp a k an s e b agi anx ap a. y arxg

telab diperingatkan kepada, mereka. Maka
Ka,rr t i t int b u l k anr. p enn us u b ant, d an k e b enci arz
ses ctrna. nt ereka.....' (Al-Maidab : 14).

&w&"itqv*4iv*:rj^w
"I) a.rt. rn ereka tidak b etpecab-be lab nrclainka.n
setelalt sanrpal kepada rnereka. ihnu penge-
ta.buan karetta, sallng dengki...." (Asy-Syura:
14).

6ltxg5

"I)a.n seslr,rtgultnya hd adalab Sa.bil (alan)-
ku yartg hrus. Oleb ka,rena ltu ikuillab jalan,
ini. J an ganla.b ka.li ant, nt engikuti j a, Ianj a lan
Iain, niscaya ka,lian a.kan bercerai-bera,i dad.
sabil-Nya.... " (AI-An'a.tn: 1 53).

3. Dan jika dakwah menuntutnya untuk menekuni
satu disiplin ilmu tertentu demi mendukung dak-
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4.

wah tersebut, maka ia memenuhinya selama masih
dalam jalur syari'at. Ilal itu demi kemaslahatan
orang banyak. InsyaAllah, Allah akan memberkahi-
nya d.n akan memberi ganti yang lebih baik buat-
nya. Ingatlah! Barangsiapa yang meninggalkan se-

suatu karena Allah, niscaya Allah akan mengganti'
nya dengan yang lebih baik.

'L;L;S *, ro I s )-*.i* vSSVtlj
. .h;1,e(4tri6ffib1fr(

"Dan tida'klalt pa.tut bagi la'ki'laki yan'gntuk'
rrtin dano tidak (pula) ba'gi perentpua'rl yang
berinra'n, apabila Allab dan' Rasul'Nya' telalt
ntenetapkan' sua,tu ketetapanr' akant' ada' bagt
ntereka. piliban (1tang la'in) ten'tang xuus&ll
nrereka.' (Al-Abzab : 36).

laiugatahu bahwa setiap manhaj dan undang-un-
dangyang tidak mendukung Islam dan tidak mem-
fokuskan-perhatian kepada prinsip-prinsip Islam
yang bersifat umum' maka manhai atau undang'
un<lang tersebut tak akan membawa hasil apa'apa'
Rasutullah saw pernah bertutur kepada Ulnar r;t:
"Andai Musa as hidup di tengah-tcngah kaliarl,
maka wajib ia mengikuti aku. (')' Ialu menyurul-t
Umar ra untuk merobek-robek kitab orangYahudi
yang dipegangnya.

Dia, jika hendak mendukung suatu perkumpulan
atau jama'ah, harus tahu bahwa perkumpulan afar-t

5.

(Z;. n. nnmaa Qh3s; Darimy (441), Ibnu Abi Syaibah (9/47)'

dari tr,tulalid bin Said dari Sya'by dari Jabir bin Abdullah'

J4



jama'ah tersebut memang benar, tidak pura-puraf
nrenyamar (sebagai jama' ah f perkumpulan) Islam
yang akan merugikan dakwahnya.

6. Juga, sebagai da'iyah yang sukses, ia ikhlas untuk
organisasi/perkumpulan Islam Ahlusunnah Val-
Jama'ah dan berupaya mendekatkan masing-ma-
sing organisasi tersebut dengan wasilah/media
syara'. Dan menganggap, bahwa cinta (tubb) ka-
rena Allah terhadap sesama muslim adalah dasar
paling baik dan kuat untuk membangkitkan
mereka.
Allah menjelaskan:

...ea5lt'qi"€rt6t
"Sesuttggubrxy a ora,rxg-ora.t'tg tnukndn, itu s au-
dara.... " (Al-I{tQurat: 10).

Demikianlah ayat. Tapi sayang, mereka saling ber-
musuhan, mencoreng makna dan hakekat Islam.

,F(J$',WGati:Jr/ftSVi;tS
...,,i;$vn6

"... dan. telab nanzpakpennusultan da n. keben-
ciant anrtara kand d.ant kanntt. selanta-lanta-
nya, sebinga. kantu berinzant. kepada Allalt,
s atu-s atu.-Nya.... " (Al-Munt t ab anab : 4).

7. Begitu iuga ia harus mengetahui, bahwa setiap
daerah punya kondisi dan milieu berbeda. Setiap
penduduknyayang hendak berdakwah waiib me-
ngenal clan menguasainya untuk membuat satu
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8.

khithah arnal dakwah sesuai dengannya, dan tanpa
bertentangan dengan khithah umum dakwah
Islam yang bersifat internasional, dan harus tertata
rapih.

Dan ianzen'ta,rbiyab ak'hawatnya agar matang dan
cakap dalarn menanggapi setiap permasalahan de-
.tgrti ;u*uban yang benar yang muncul dari pe-

.iuhu*ut yang benar pula, murni dan penuh hik-
mah. Dengan demikian, orang-orang yang didak-
wahi (rn a cl z) u ntuk beramal bersama kita meni adi
percaya. Dan kita harus memahami setiap syarat
yang telah ditetapkan agar orang'orang percaya
k.puat khithah dan program kita, dan percaya ke-
padayayasan (lembaga) dan dakwah kita.

Untuk itu, maka ia pun -sebagai da'iyah yang suk-
ses- ntentarbiyab akhawatnya supaya punya ke-
seimbangan antara gejolak keinginan (emosi) dan
pertimbangan akal.

Imam As-syahid Hasan Al-Banna bertutur: "Ken'
dalikanlah gejolak nafsumu dengan pandangan
akal. Dan sinarilah cahaya akalmu dengan letupan
gejolak nafsumu...." "Teguhkanlah khayalan cita-
iit"m,, untuk meniadi fakta dan bukti. Ialu sing-

kaplah bukti dan hakekat itu dengan pijaran daya
khayal cita-citamu yang cemerlang."

-td:lf&;;'tsJ$"$3*x
"Ma.ka, janganlab kantu condong secondon'g-
conrlongnya sebinga kantu tingalkartia se-

b agai sisuatu. y arxg b erga ntung'... " (An'Nis a" :

129).
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Janganlah anda coba-coba menyalahi Sunnatullah,
sebab pasti anda kalah. Tapi justru tunduklah.
Yakni manfaatkanlah dan rubahlah arusnya. Jadi-
kanlah sebagiannya alatmu untuk menguasai yang
lainnya. l,alu tunggulah pertolongan Allah yang
tiada jauh darimu.
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ENAM

BERDAIilTAH KEPADA
KESruMUI-AN ISIA'M

Da'iyah yanlg sukses:

L. Mentarbtyah al*tawatnya untuk memahami dan- ;;k"p daiam dakwah kepada kesyumulan Islam'

Dan nrampu menjalanitarbiyab dan tempaan dak'
wah. Satu s aiagagaldari ketiga faklor ini, akan me'
nimbulkan bencana dalam amal Islam ini'

2. Sebagai da'iyah yang sukses, ia harus mengetahui- ti.tgt;tu. poit piicir a-ttrawaryangakan didalnvahi'

sehingga dakwahnya tepat sasaran'

Disana ia akan mendapatkan seorang muslimah

y ang p^d^asalnya m"mung telah dijangkiti pikiran
lafii. tvtalah mu n gki n ada y ang sebetulnya $$ 1u'
len. Ada pula yan! pu nya kelebihan' Ju ga ada ak'ha'

*u, y""j sufistis?an adayanghanya memandang
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3.

kehidupan akhirat. Disana ia juga akan menemui
muslimah yang materialistis, ada pulayang berdak-
wah secara fa.rdhi (sendiri-sendiri). Dan adayang
hanya nremfokuskan kepada juz'ijtltat Islam. Se-
baliknya ada akhawat yang hanya berdakwah ke-
pada keglobalan Islam tanpa memperdulikan
j u"z' iyy at ny a. J uga ada akh awa t y ang hany a nlem-
perhatikan Islam dari segi 'azhnab (perintah atau
larangan)-nya sementar a yanglain mendakwahkan
ruk b s ah -n t k lt s a. It ny a sai a.

Maka sebagai da'iyah yang sukses, ukhti harus me-
ngetahui semuanya. Bagaimana memulai dakwah
terhadap mereka dengan uslub terbaik?

Ukhti iuga tak membiarkan pembantu rumahtang-
ga. Ukhti berupaya mendakwahi mereka. Menta,k.
utinnya dengan nilai-nilai Islam dan akhlak kari-
mah. Karena mereka punya hubungan langsung
dengan putra-putri. Tarbty ab lalt mercka dengan
sifat amanat, sifat lemah-lembut, sabar dan cinta
berbuat ihsan sefta sifat 'iffah. Karena mereka
manusia yang mempengaruhi dan dipengaruhi.
Awas, iangan lalaikan mereka. Penuhilah hak-hak-
nya. Dan jangan jadikan mereka berperan di ru-
mahmu. Ukhtilah, sebagai ibu atau istri, yang mesti
berperan.

Juga menganjurkan para akhawatnya untuk men-
jagatatakrama Islam di setiap aspek kehidupan ru-
rnahtangga dan memelihara perkawinan yang
nrenjadi qudutab yang sifat-sifatnya disebutkan
Allah dalam Qur'an yangDia pilihkan untuk Rasul-
Nya:

4.
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..,e*at
"Mud.a'b-nr'uda,ltan Rabb'nya, iika Na,bt mew
tbalaq ka'han', akanr' ntengantikannya, de'
,xgarxlstri-istri lain ya'ng lebib baik darimu.
Vaitu perernpua'n'perelnpuan yang musl'im'
ab, nrikminab yan'g taat berbakti, yang ber'
t aub at, b erib ad ab dant' s b aunt.... " (At-Tahrirn:
5).

Jadi, Islam, iman, taat, bertaubat, tekun ibadah dan

"ha.,m 
adalah ciri istri dan ukht muslimah.

5. Ment arbiy ab al<hawatnya supaya. menjadi perem-
puan-perempuan shalihah. Ketahuilah, tak akan

p"tttoh murrcul perempuan yang taat kecuali iika
ia shalihah , yang mengakui bahwa ia dibawah ke-
kuasaan lelaki hingga ia merasa butuh perlindung'
annya.

WrJr6:J,a,tr4rE:9Jtl6'q:-J4\i1,,1F\i)t\3i!*4ni+
'..:r3';be.Ag.gL&in

"Kaum lela,ki itu tulang punggung (pem'hn'pin)
b agi perenxpua.r't' den'ga'n' seb ab kelebib an y ang
d.idertkan. Atlab kepa,da' seb agian ntereka' dari
yantg lain' da'tt' den ga,n seb a'b nrcreka (ka'um le'
- laki) men ginfa q k a n' b art anty a' (utltuk p erenb
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puett). M aka p ererr'tpuar?.-p ererrxpuant. s b a li lt-
alt ialalt nzereka. yarxg ta.at iba.dab, yclng rrr'e-

rnelibara. kebormata.rxllyc. di utaktu gbaib
(tak ad.a sua nti) sebagairna na. Allab tela.b m.e-
nt e lib arany a.. " (An - Nis a' : 8).

Rasulullah bersabda:

'"lr#ft V,E^\d56itLL;qi6
"Dutz.ia itu barang perbiasant. Dan barangper-
biasan, dunla yarr.g terba.ik ialab peretrxpuat',.
sbalibab." (a)'

Dan rumah yang Islami ialah yang penghuninya
masing-masing bertltizann terhadap pakaian Is-
lami. Bagi perempuan harus berpakaian rapat me-
nutupi seluruh aurat. Taktipisf iarang dan tak ketat
memperlihatkan bentuk tubuh. Jauh dari taban@
dan dari dandanan merangsang. Tak sebatas itu, ia
pun menta.rbiyab putra-putrinya seperti itu. Dan
ibu adalah qudutab. Maka ianganlan' ia memasuk-
kan ke rumahnya apa saia yang diharamkan. Juga
tidak memasang photo-photo (gambar) dan ba-
rang-barang yang diharamkan. Ruangan (bagian
dalam) rumah jangan sampai terlihat dari luar.

6. Disanrping itu, sebagai da'iyahyang sukses, ia men-
tarbiyab putra-putrinya yang belum baligh ten-
tang berbagai kewajiban yang harus dikerjakan
setclah baligh nanti. Maka, ia membimbingnya se-
tclah baligh ke jalan yang lurus. Menjauhkan me-

(8). R. Muslim (1,467) dari Ibnu 'Amr
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reka dari setiap bentuk keyakinan, ibadah, muatlla-
lah dan gaya hidup yang tidak Islami. Iaiuga nlcrn-
beri nasehat dan peringatan kepada setiap orang
yatgada hubungan kerabat dan mendakwahi de-
ngan hal-hal tersebut.

{.!f*rf!f
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TUJUH

BENDERA POLITIK ISIA'M

Da'iyah yang sukses:
1 . ;vlengingatkan akhawatnya bahwa Allah terkadang

ineniasiah kan kekasih-Nya kepada musuh'Nya un'
tuk waktu tertentu. Tapi ingat! Allah swt punya

rencana, upaya, istidra'i (menguji) dan memberi
tangguh. Serangkaian kisah Nabiyullah Yusuf dan

fvfusa as cukup menjadi 'ibrab bagi kita'

Dan bagi orang-orangyangdipilih Allah, iuga bagi

kerabaidan sinak-sau datanya, harus sabar terha'
clap aturan dan ketentuan Allah. Sefta harus tetap
mengharap ridha Allah betapapun lamanya per-

iuangan. Jangan lemah dan putusasa'

6i,t("t+'+f i e:fr.V\q$6
Grr+";te,A6ttlKk;ts
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2.

"Maka nzereka. tidak takut karena. (babaya.)
yang nzerzinzpa mereka di ja.lan Allab, dan, ti-
dak l.ernab serta tak turtduk nzenyerab. Dant.
A I l a b n t en gas i bi o r &rug- o rcrr?g y crrxg s a b ar. " (A Ii
hnrant: 146).

" S e s utzggu lt rxy dr rTx ere k a n rcnzp er d ay a k an u t t tr.

den gan t s e b en ar- b en a.n Ll a nt er np er d. ay a k ant.
Datt. Aku akan ntentbalas tipudaya. rnereka.
Maka beri tanggultla.b ora.ng-oratxg kafir itu,
Aku akano rnentberi tanggult tnereka se,llelu
tara uaktu." (At-Tb ariq : 1 5- 1 7).

$WsAJJfidth#-6KGslsr
.'";:rA

"Danz Kanrri runtubka.rx a.pa yatxg diperbuat
oleb Fir'aun, danr kauntttya dant, ntaltligai-
nta.bligai yatxg ntereka. dirikatt.' (Al-A'raf:
137).

Dia nremandang bahwa tak ada kebaikan sarna-
sekali pada thaghut selama n-reniadikan kaum
(orang-orang) mengabdi kepadanya.

'b{;t,E*:+L:J'6btffi €oa,',A\3

"Dant, nikntat itu yantg ettgkau sebut-sebut ke-
p adaku, b abut a, en gkau nzen tp erlt ann'b a B at t'i
I srae 1. " (Asy-Syu' ara.: 2 2).
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3.

Demikianlah ucapan Musa as kepada Fir'aun.

Dia menuntun akhawat dari bersikap labil dalam
berutala kepada Allah meniadi bersikap iltizann',
dan teguh memegang nta,bda, komit terhadap Is-

lam. Sementara musuh-musuh menginginkan kita
mudah goyang walaupun sedikit. Melalui makar'
nya dan langkahJangkahnya, mereka berusaha
menyeret kita. Mereka akanmemberi kita sebagian
dari dunia setelah kita kehilangan akhirat.

"Dar1, sesun'gubttya ntereka ltantpir-ba ntpir
nt entfit rr'a b (nt en'guii) rtt u t erxt at?g ap a' ap a
yantg Ka nti utalryuka'rt' kepadantxu supaJlcl' erxS-

kau. berbuat dntsta terltadap Ka nd akant' yant'g
lainttya. Dan' ketika itu rnereka nzen'gangkat-
r rt u rnenj adi t ent an'/ kech t t aan ut'y a'. D an iika
sekirantya tiad'a' Kanrfi tetapkant' (tegultkan')
pen d.iriantntu, niscaya sutt'gub en'gkau cott'
dong sedikit kep adatt'y a. " (Al-Isra' : 7 2-74).

5. Maka, sebagai da'iyah yang sukses, ia mengibarkan
lambang bendera politik Islam bersama akhawat-
nya dan mendakwahi manusia kepadanya.

Di pelataran bumi yang luas ini, banyak terpancang
bendera. Ada bendera komunisme. Ada bendera
kapitalisrne, sosialisme dan bendera sekularisme.

Juga bendera-bendera lainnya yang dikibarkan
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5.

oleh masing-masing pemiliknya. Tinggal saru. Yaitu
bendera politik Islam masih dilipat. Hanya sedikit
yang mengibarkannya.

Sungguh, tak sedikit dari ummat diin. ini yang ter-
tarik kepada bendera-bendera tersebut. Maka tu-
gas kita mengembalikan mereka supaya tertarik,
bahkan mengibarkan benderanya. Yaitu bendera
politik Islam.

Jangan lupa, wahai ukhti! Islam melindungi dan-
memuliakanmu. Islam menganggap ketekunan
kerja dan perjuanganmu sebagai tugas paling be-
sar dan nrubint. Yakni mencerak generasi Islami.
Tugas ini dianggap lebih berbahaya oleh musuh-
mu ketimbang kekuasaanyang dipikul pundak le-
laki.

Manakala akhawat kendor dalam dakwah dan
mendahulukan kepentingan diri sendiri daripada
kepentingan umum, maka ia tak tinggal diam. Ia
tanrpil memberi tattshiyab (peringatan) bahwa
betapa rnultim-nya iltizam kepada dakwah dan
jama'ah, mengingat ada ltadafyang harus tercapai
dengan amal jama'i. Juga adafiqbuddaku.tab yang
sesuai clengan kondisi. Ada fiqih Islam yang tengah
bertarung dengan anekaragam kekufuran, baik
kufur gaya lama maupun model baru. Dan ada
yang disebut pemantauan dan pengintaian yang se-
lalu mengikuti situasi dunia Islam dan kaum mus-
limin. Ada setumpuk permasalahan yang harus di-
selesaikan tiap hari. Juga amal Islami yang serem-
pak menuntut kaum muslimin harus berada di ba-
wah atapnya, begitu pula tugas dakwah politik Is-
lam. Semuanya ini menuntut amal jama'i.
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'a;i;#6:ir|*Urs'AA:o(<tlt
'i;t(g t *W V : eJl 1 6- : t:,jt 11,'u-'tlgr6*;j;1vr;1[u;;,{tfi ro

"Mengapa ttdak ada. d'iant'ta'ra utnat'u'nat se-

b eluri franlru, orarxg'orarxg y ang me lara ng b er'
buat fasaad. (kennakan') di tnuka' bunl| ke'
cua'li sedikit dari ora'ng y&rxg Kami selanna't-

k an' d'ari ntere ka'. D a.n ora,ng- ora'ng y a'ng zb a-
lint' nzengikuti b anua nafsu (kemeuaban) y ang
a d a, p a d atty a. D ant, nt' ere k a or ax'tg- or alxg y ang
berdosa.'(Itud: 16).

6. ta iuga mentarbiyab al<hasvtatnya supayl meng-
t-t i.t.r f ku., d asar-d asa r dan us It u lu l' I s I a'nt' dan i uz''
iyy ai ny a (cabang-cabang dan funt'' -ny a)'- Karena
iaa s"-U"giun or-ng yang beriman kepada dasar
dan usbul Islam, tidak beriman kepada juz'ii4tat

/furu.' -ny a. Dan sebaliknya, ada y ang hanya tekun
'menj alankan (rnenta ati) jttz'ijry clt, rt^murr mele'
paskan usbul-nya.

*:t *:1. rfi
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DETAPAI\

BARAMALTAH. . . . ! JANGAN,
LAH GENGSI

MENJAD I I(AIIMU B ERBUAT
DOSA....!

Da'iyah yang sukses:
1. Menyiapkan anak-anaknya, baik fisik maupun ru-

haninya untuk berjihad dan syahid dalam lauran
dakwah demi tegaknya Kalimatullah. Dan agarme-
reka tidak miskin dan lemah yang akan menjadi
beban orang lain. Disamping itu s.,paya dapat me-
nanggung sebagian mas'ulijt ab (tanggung jawab)
scjak kecil, cakap bekerja dan mampu meiealisasi-
kan sebagian usaha.

2. la bangun sosok syakbsiyab (kepribadian)-nya
pacla jiwa putra-putrinya dengan tidak mengan-
clalkan sang bapak dalam mengatur rumah. Kaiena
sang bapak sibuk -sebagai aktivitas dakwah- ber-
clakwah, menelusuri berbagai safari paniang y ang
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harus ditempuh, berjihad, keluar masuk peniara
dan mati syahid.

l. Ia mengingatkan para akhawatnya dari pandangan
pesimis yang begitu dalam terhadap keadaan
islam. Maka tak boleh bagi seorang da'iyah yang
sukses untuk memaklumkan bahwa dunia telah
hancur dan Islam telah tamat riwayatnya, tak ada
harapan lagi. Kemenangan di tangan kaum kuffar
dan musuh-musuh Islam. Oleh karena itu, tak ada
gunanya lagi beramal dan beriuang.

Ia sampaikan ini dengan bukti-bukti serta kenyata'
an. Sekali lagi, tidak. T'idak boleh ia menyampaikan
pandangan yang mengandung pesimis semacarn
itu.

Qur'an dan sunnah sendiri iustru membuka pintu
tsiqa.b-billalt (yakin penuh kepada Atlah)' Semen-
tara Rasul saw pun memberikan harapan den kabar
gembira kepada para sahabat dengan penaklukan-
nya terhadap negeri Syam, terhadap benteng-ben-
teng Kisra dan istanaYaman, padahal beliau tengah
terkepung di sebuah parit (perang l{randaq). I}eli-
au juga memberikan kabargembiradengan penak-
lukan terhadap Konstantinopel dan imperium
Romawi.

J t'.-1

"... kepurtyaan't' Allalt
itu. datt sesudabnl'ta.

t t/, ^. lt'{
,!,

ta#liry4"pb21+
72;'xs-iiAx-^3rE.:ti4gflJl6"W-i*Ai5-^W;4-'ebA

'e$t'i,;Ji
serr'?na. uf'Ltsarr. sebelum
Dctrr. pada' bari itu (ltari

49



ketnenangatt) ora ng-orarxg berhn an betgem-
bira..' Dengan pertolongan. Alla.b, Dia, nte-
n o long siap a. s a.j a y anzg di k e b en d a hi-Ny a. D an
Dia M ab a P er kas a lagi M a,b a P eny ay a ng. " (Ar-
Rum:4-5).

"Dant. sunggult telab Kanni tulis da.lann Za,bur
sesurlalt peritxgata.n babuta, buni akan. di-
ut ari s i o I e b b a nt b a,- b a nz b a.- Ku y anzg s a le b. " (Al-
Anbiya': 105).

Vrr"AagJ\{}.iVr".Vitxzsvt
!a&:!\rJii;!"j

"Sesurtggubny a Kant i akant. nten o lon g p ara Ra,-
sul Kand dant. orantg-orarxg berhnant, dalanr, bi-
clup di dunia danz di ltart kiantat." (Al-Muk-
ntirt: 51).

Dan ketika Nabi saw menyebutkan beberapa ma-
cam pemerintah: Pemerintahan Nubuwwah, (ke-
nabian), pemerintahan kekhalifahan yang lurus ke-
mudian raja y ang zhalim, lalu pemerintahan dikta-
tor. Maka diakhir hadits beliau menyebutkan: Ke-
mudian akan pada khilafah sespai dengan manhaj
nubuwwah. t alu beliau diam. (Y)
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"('4$(,.#5ia$s!
ry,t35 -)"lt 

"1G'; 

t:' 64J4
'l a.n ga n k au. b er ka't a :

Telab lertyap para pent'ilik dan' pengatunxya'
Setiap orartgyatxg berialan di relnya,,
pasti kant, tercaPai tt{uannYa'"

Oleh karena itu, sebagai da'iyah yang sukses, ukhti
mencatat (merekam) setiap perkara kecil dan be'
sar yang berkaitan clengan permasalahan wanita
yang larira (berlalu) dan yang baru, kemudian ber'
io'i*rt, (kerja sama) dengan ikhwan, para da'i
yang iltizaln' dan yang punya kemampuan me-
ngoinng. Juga bet'ta'a"tu7t7? dengan akhawat yang
pirtryu -keirarnpilan yang sama guna menerbitkan
buku-buku kecil tentang tarbiyah bagi perempu-
an muslimah yang iltizann.

Tidak membangkitkan kedengkian yang tengah
mengendap di kalbu orang-orang, bahkan ia me-
melihara tutupnya berupa keimanan yang me-
reclamnya. Benang-benang pengikatnya akan tetap
menggantung di pintu-pintu syurga yang tak akan
te.penguru,h oleh kejadian-keiadian dahsyat hari
kiamat seperti penggiringan umat manusia selu'
ruhnya di padang Mahsyar, Mizan, (timbangan
amalj, dan Shirat. Sehingga Allah mencabutnya di
depan pintu-pintu syurga seperti meluruhnya on-
ta. 

-Dansesungguhnya 
Allah menciptakan benang-

benang kedengkian tersebut di kalbu manusia
nrcngandung hikmat.

4.
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Ketika perangJamal, Imam Ali binAbi Thalib ra me-
noleh ke satu jasad yang tergolek sebagai syal-rid,
yakni jasad Thalhah bin 'Ubaidillah ra. Dia ber-
tutur: "Demi! Sesungguhnya aku ingin bersama dia
termasuk ke dalam orang yang dilukiskan Allah:

,3-&6VlPU;i;;3:.&.u.Ws
l$;11,

"Dant. Kami cabut a.pa, yang ada dalann d.ada,
ntereka berupa. sifat dettgki, sedang nzereka.
itu saudara. d.alann keadaant. saling berltadap-
ant di a.tas terrxpa.t tidur." (Al-Hijr: 15;47).

Seorang penyair (Abul-'Atahiyah) berkata:

iUrrltite;(.. , ,

"Dant pada cliri hxan.
terdapat kejabatan4
jika ntettjelnta,
pa.sti kita kant nrctzjaubhtya
Tetapi,
Allab selhnuti
den ganr. pakaianr yanzg ntenutupi. "

la juga membuat agenda harian atau mingguan
untuk dirinya dan akhawatlainnya tentang seluruh
amal fardhu dan ibadah-ibadah sunnah kemudian
menginventarisirnya serta menentukan target
maksimal dan minim alnya. Kemudian mengadakan
ntuh a.s ab alt terhadap akhawat atas kelalai annya.

{.

5.
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"sebaik-baikrwa lelaki ialab Abdullab, iika' ia
b er- qiy amul lail" (1 o)'

6. Dan sebagai da'iyah yang sukses, ia waspada agat

tidak jatuh ke lembah dosa hanya lantaran qelSsi
dan harga diri saat ia ber'rnujadalab (berdebat)
danbertnunaqasyab (berdiskusi), sehingga ia ke'
luar dari undang-undang dan etika betmuna''
qasyab ilmiyah, it"., memutarbalikkan ayat dan
nuaitt untuk kepentingan sendiri dan untuk me-

nopang pendapatnya.

Kendati pun dirinya seorang ukht yang mulia,
namun Islam, Qur'an dan Sunnah lebih mulia dari
setiap yang mulia.

r* * *tl.*

(1O). R. Bukhari dari Abdullah bin Umar ra. (Fathul-Baryi 3/238'
239).
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SEMBIIA,N

BERSAI\,IA QUR'AI\I DAl\[
SUNNA}I

Da'iyah yang sukses:
L. Mernotivasi akhawatnya untuk menghafal surat

I(ahfi (Surat ke 1-8, Pent), dan bahwa L0 ayat per-
tama atau terakhir darinya akan menyelamatkan-
nya dari fitnah Daiial.Ia mendorong mereka ag^r
sungguh-sungg wh rrren-t a.dabb uri dan mendalami
artinya setelah membaca pada malamJum'at.

Ingatlah, menghafal ayat dikala muda iauh lebih
mintap ketimbang gunung-gunung yang kokoh.
Maka ia pun menghafal suratAl-Mulk (Surat ke67,
Pent) bersama para akhawat lainnya dan membaca-
nya tiap menielang tidur. I(arena surat ini akan
menyelamatkannya datiazab kubur dan memberi
syafa'at untuk masuk syurga pada hari kiamat.
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2.

3.

4.

5.

Juga, ia bersama akhawatnya menghafaliuz 'Amm-a

selurrrhnya. Karena kebanyakan suratnya adalah
'Makkiya'b " bertsi t arbiy ab aqidahyang sahih dan
berisi kejadian-kejadian amat dahsyat di hari
kiamat. Dan nasehat Qur'ani pada iuz ini dapat
menghidupkan dan menundukkan hati, yangtan-
panyakita tak dapatjalan untuk dakwah.

Disamping itu, ia bersama-sama akhawatnya meng'
hafal surat Huiurat (Surat ke 49, Pent) dan meng-
kaji tafsirnyapadakitab-kitab tafsir induk lama dan
baru untuk kemudian dijadikan penghias akhlak'
nya'

Begitu pula, ia dengan akhawatnya mempelaiari
surat Al-Anfal (Surat ke 9, Pent) dan bersama me-
reka diam berhenti dalam naungan makna ayat'
ayattaya, rnen-t adabbu.ri dengan penuh keimanan
serta menghindari sifat-sifat munafiqin.

Selanjutnya, ia bersama-sama akhawatnya meng-
kaji kitab hadits Arba.'in Nazaauiyab, menghafal'
nya serta bersungguh-sungguh menyebarluaskan
cli kalangan muslimah dan saling tukar menukar
maknanya. Juga ber+nusabaqab untuk meng-
hafalnya sambil melatih kecerdasan sehingga mak'
nanya kuat melekat di hati. Karena hadits-hadits di
kitab ini termasuk dasar.

la juga mempelajari fiqhusshalat dan zakat ber'
sama akhaw atnya sekaligus mempraktekkannya.

Dan, bila menemukan Hadits Shahih yang tak se-

suai dengan akalnya, ia tak segera menolaknya.
Tapi ia tanyakan kepada ahlinya dan merujuk ke
pendapat ulama besar dan ahli hadits darikalang-
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8.

an Ahlussunnah sebagai orang-orang yang
rtxutaqarrabin (dekat) kepada Allah, seperti Syai-
khul-Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim Al-
lauziyah dan Al-Hafizh lbnu Haiar serta orang-
orang seperti mereka. (Semoga Allah merahmati
mereka dan menjadikan ilmunya bermanfaat un-
tuk kita, amiin).

Sebagai da'iyah yang sukses, jika mendapatkan 2
hadits yang secara lahiriyah bertentangan, tidak
cepat-cepat menampik keduanya, atzlu mencela
orang yang mempercayai kepada keduanya, atau
menuduh perawinya. Namun justru ia merujuk
kepada pendapat parawlama selaku pakar dalam
bidang ini, barangkali ia akanmenemukan petun-
juk dan dapat menjamak (menghimpun) kedua
hadits tersebut atau mungkin hadits yang satu ber-
stfat mut b I a&, s e dang yang ke dua mu q ayy a. d atau
boleh jadi masing-masing punya Asbaa.b uu:rttd
(atar belakang) berbeda.

Dan ia tak menghina (mencela) orang yang beda
faham dengannya tentang sebagian Nash Qur'an
atau hadits yang memang mengandung kemung-
kinan seperti itu. Juga tidak melecehkan seorang
muslimah yang memakai hukum yang ntarjult
(lemah) yang ada dalilnya, meninggalkan hukum
yang rajib yang juga berdalil. Malah justru dia
nrendakwahinya kepada hukurn yang rajib ter-
sebut dengan uslub bijak tanpa menyerang atau
membabibuta.

lO.Manakala ia menyebutkan kata-kata hikmat, na-
mun setelah itu ternyata nampak bahwa si peng-

<l:
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ucapnya seorang kafir atau termasuk Ahlul-bid'ah,
maka sebagai da'iyah yang sukses, ia menyatakan
lepas diri dari sang kafir dan si ahli-bid'ah tersebut.
Dan aku pun lepas diri darinya dan dari bid'ah se-
tiap pembuat bid'ah dalam d:i:in. Begitu juga bila
bid'ahnya menimbulkan kekufuran, aku lepas diri
darinya dan dari si pembuatnya. Dan bagi ukhti
teladan, hendaknya anda hanya menukil ucapan-
ucapan orang-orang shaleh dari umat ini.

rf rf rf tf {c
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SEPULUH

BERSUNGGUH-SUNGGUH
MEMELIHARA PUSAI(A ISIA,M

Da'iyah yang sukses:

L. Bersama para afthawatiya mengkaji k'tab Riya-
dbus-sbalibin \")' berikut syarahnya dan kitab
'Ulumul-Hadits, ilmu Ushul-Fiqih, ilmu tentang ba-
hasa Arab, juga kitab-kitab tarikh dan Sirah, ten-
tang dunia Islam kontemporer dan kitab-kitab
Tsaqafab (kebudayaan). Juga mengkaji kitab ten-
tang D ir as a,t I s I anniy ab (Stu di Islam), bu ku-buku /
kitab tentang aliran dan gerakan yang memusuhi
Islam dan umatnya serta kitab-kitab aqidah dan

fiqbudda.kut a.h.Dia bersama akhawat lainnya me-
ningkat dalam bidang ini tahun demi tahun sesuai
dengan manhaj dan kurikulum yang dipelaiari.

(e). Kitab kumpulan hadits karya Al-Hafizh Abu T.akariyaYahya
An-Nawawi (wafat th. 676 H, Pent).
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2. Bersama akhawatnya bersungguh-sungguh meng-

kaii apayang disebut dengan kitab kuning klasik'
Ikrena kita6-kitab ini sarat ilmu dan tuntunan'
Makaianganlah ukhti antipati. Awas, iangan tertipu
oleh bagus/indahnya kulit dan format buku yang-

dibuat Jeh para pedagang yang tak punya ba'daf
selain mengeruk leunt,rngan yang sengaja digelar
di toko-tofo buku, sementara isinya buruk dan
berbahaya.

Ketika ia ingin membela diri, hendaklah ia menolak
(membalaJ; sesuai dengan kata'katayang diarah-
kan (dituduhkan) kepadanya. Jangan tsraf (meng'
hamiurkan) kata-kata yang p^nas menyakitkan,
yang mengobarkan permusuhan dan tidak me-

n,rtibr'rtttun saling pengertian dan mendatangkan
kedamaian.

Perhatikanlah Nabiyullah Nuh as. Ia dituduh oleh
kaumnya sebagai seorang yang nyata'nyata sesat'

Tapi jawabnya:

...fri9ioq";4afr
" H ai k aunt ku, aku b uk an t ers es at....' (Al'A' r a'f:

61).

Dan ini dia Hud as dituduh kaumnya sebagai se-

orang yang dungu dan Pendusta:

w,i$vwaYfiffi.f!
"sesungultnya' kanti rnelibahn'u d'ala'm k/
bodoban' dant. kanil m'enyancgka ett'gka'u ter'

3.
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4.

nxasuk para pelt'dusta,. Ifud men'janaa'b: 'Va-
bai kaumku, akutak bodolt. Tapi akuseorcl'rug
Ra.sul Allab, Ra'bb serrLesta, alann.' (Al-A'raf
66-67).

Maka hindarilah hal yang membangkitkan amarah
yang tak memberi kesempatan rnaaf dan ampunan
saat membela diri.

Begitu iuga, ia tidak putus asa untuk mendakwahi
ukhtinya yang dianggap oleh orang sebagai orang
yang tak-adi kebaikannya dan tak ada yang di'
iraripkan darinya, karena ia berusaha mendukung
kebathilan dan memb ela yangzhalim.

Kupesanpadamu, wahai ukhti:'Adakah Nabiyullah
Musa as menyangka, bahwa para tukang sihiryang
beru paya men galahk anny a adalah orang yang per-
tamaberiman kepada nya y ang akhirnya membela
dia dan menentang thaghut dengan menanggung
siksa?

Dia, sebag ai da'iyahyang sukses, meilalari akha-
watnya bagaimana cara melakukan pendekatan
pribadi dan meminta dari setiap akhawat tambah-
in anggota (akhawat) baru setiap bulan untuk ber-
dakwah. Jika tak mampu, maka setiap 3 bulan.
Kalau tak sanggup, maka setiap 6 bulan. Masih tak
mampu juga, tak mengapa setiap tahun satu akha-
wat. Dan tak ada uzur setelah itu'
Dan dia punya urusan lebih mubim (penting) ke'
timban g menyediak an makan f m inu m putra-pu tri'
nya. Satu urusan berupa memelihara keluarganya
dan keluarga dakwah dari pengaruh berbagai alir-
an dan aiaranyang merusak serta gaya hidup yang

5.

6.
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7.

memerangi Islam dan umatnya.Juga aliran, faham
dan ajaran uang yang membentuk individu men-
jadi hamba suatu perkumpulan atau organisasi,
bukan hamba Allah.

Urusan besar dan rnubim ini bagi anda, wahai
ukhti da'iyah memerlukan khithah, manhaj dan
ta'aruLttl, (amal jama'i) antar akhawat.

Maka dalarn men-tarbiyab, hendaKah memfokus-
kannya kepada neabda (prinsip) yang bersifat
rohani yang direguk oleh fithrah. Dengannya jiwa
menjadi tenang, hati tentram dan anggota badan
tunduk patuh.

Sang anak, jika tumbuh seperti ini semenjak kecil,
naka akan mudah bagi orangtua untuk mengarah-
kan dan membimbingnya ketika dewasa.

Selain itu, ia juga harus memelihara putra-putrinya
dan akhawatnya dari tipudaya berbagai aiaran,
isme dan aliran yang menyesatkan yang semuanya
untuk mengecoh kaum muslimin melalui pengaku-
an sementara orang terhadap sebagian mabda
Islam. Oleh karena itu, kita tidak begitu gembira
saat mendengar komunisme berkata: "Muhammad
telah mengangkat deraiat kaum miskin dan fakir
serta memberantas sifat rakus...." Ucapan ini
adalah uslub syetan untuk menipudaya umat
Islam.

Dia juga bersungguh-sungguh dan tekun menye-
barluaskan ikatan diht' antar akhawat, baik di
dalam maupun di luar daerahnya. Karena semua
ikatan itu akan putus kecuali ikatan diin (iman).Di
atas dasar ikatan inilah, kita bertemu, dengan'

u.
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nyakitasaling faham dan darinya kita bertolak ken'
datipun beda warna kulit, beda suku, bahasa dan
adat-istiadat.

r*rk*!ft!t
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SEBEI,{.S

KEI STIQAI\{AIIAN S EORANG
DA'fYA}I

Da'iyah y^trgsukses:
L. Membangun jiwa anak-anak dan akhawatnya agar

memiliki rasa hormat terhadap masa silam Islam.
Sebab, keiayaan masa kini tak mungkin terwuiud
k'ecuali di atas tarikh masa silam yang agung.

Bila ada umat sekarang membangun kemajuan ma-
teri, kosong dari masa silamnya, maka sebenarnya
mereka keropos (tak ada apa-apanya). Mereka me-
miliki tonggak-tonggak penguat kehidupan dan
kelangsungannya. Sementara rahasia keabadian
Islam yang agung hingga detik ini adalah pertalian-
nya yangkokoh antara masa silam nya yang cemer-
lang dengan hari ini dan masa depannya.

2. la tidak gembira tatkala seorang pemikir besar
dunia menyatakan diri masuk Islam. Ytarena cara
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J.

4.

5.

64

ini adalah salah satu gaya neo orientalisme untuk
menghancurkan Islam melalui Islam. Ia menunggu
dan mengikuti perkembangan selanjutnya. Bagai-
mana keislamannya? Dan bagaimana aqidah dan
perjalanan hidupnya setelah itu? Kalau ternyata
sang pemikir besar dunia tersebut mantap Islam-
nya dan komit sampai mati, maka dialah qudutalt
kita. Tapi jika ternyata tak kornit dan menyimpang,
maka kita selidiki mengapa ia demikian. Barangkali
hanya sekadar berpura-pura dalam rangka meng-
hancurkan Islam. Atau bisa jadi karena ia disesat-
kan oleh tokoh Islam yang telah menyeleweng.

Jika ia melihat seorang ulama (kyai) tiba-tiba me-
lejit dan kondang masuk berbagai media masa, ma-
ka hendaklah ukhti mengawasi dan mengikuti fat-
w:r-fatwa, karangan, dan ceramah-ceramahnya.
Sebab, siapa tahu ia diorbitkan oleh si zhalim un-
tuk menutupi kezhalimannya.

Ia juga tidak merasa sempit dada (hancur) dengan
kenyataan yang menekan. Ia pun tidak pula meng-
ekor kepada semangat sebagian penulis dari para
da'i besar yang hidup sezaman dengan kebangkit-
an di Timur dan Barat. Mereka tulis tentangnya
clengan memasukkan ajaran Islam ke dalamnya
untuk mereka iadikan pengikut yang; mengekor
kepada mereka -bukan yang diikuti- dengan alasan
memberikan kepada generasi muslim seperangkat
teoriyang bersumber dari gambaran Islam yang di'
dahului oleh Barat dan Timur tentang teori-teori
Islam modern.

Kemudian sebagai sang da'iyah yang sukses, mana-
kala ingin mengeritik sebuah buku yang berisi hasil



6.

ijtihad yang keliru (salah), atau sebuah tulisanyang
memang perlu dikoreksi, maka ia terlebih dahulu
harus menelaah seluruh isinya. Dengan demikian
ia dapat mengembalikan ucapan si penulis dari
mulai yang global hingga kepada yang rinci, yang
samar hingga yang jelas, dan dari yang mutlak
hingga yan g rnuq aW ad, atau mengembalikan dari
pendapat lamanya kepada yang baru. Begitu
seterusnya.

Ingatlah, bahwa setiap pekerjaan manusia itu tak
lepas dari kesalahan dan tak lepas dari mernilih
yang benar menurut ijtihadnya. Itulah yang nama-
nya trijak.

Juga bila ukhti dipinang oleh seorang lelaki semen-
tara ukhti punya cac tyang akan menghalangi ke-
langsungan rumahtang ga, dan ayah (keluarga)mu
menutupi hal itu, maka ukhti tak boleh tinggal
diam terhadap sikap seperti ini. Tapi ukhti harus
menjelaskannya. Karena ukhti mewakili dzrkwah.

Jika tidak, sang suami akan berkata: "Dakwah telah
menipuku.

Inilah dia Aus At-Thaiy, salah seorang tuan bangsa
Arab. Ia berkata kepada putrinya dihadapan laki-
laki yang hendak meminangnya, Harits bin Auf:
"Aku akan nikahkan engkau dengannya." Putrinya
menyahut: 'Jangan, ayah! Karena aku seorang putri
yang cacat W'ajahku buruk!" Akhirnya Harits bin
Auf menikah dengan adiknya.

Begitu juga, ia harus hati-hati terhadap fenomena
yang menimpa sebagian umat Islam dewasa ini.
Yakni, iika mereka bertemu denr"n orang kafir,

7.
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ramah dan lemah-lembut, sedang bi) berlumpa
dengan para da' i dan aktivitas pergerakan, mereka
sinis, bersikap kasar.

Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh Allah.
Mereka adalah seielek-ielek makhlukdi bumi. Dan
para da'i merupakan Atrtliya AIIab (Kekasih/pen-
dukung Allah). Mereka makhluk terbaik. Batang-
siapa yang tidak mengetahui hakekat ini, niscaya
akan Allah tanamkan murka-Nya di kalbu orang
yang saleh dan akan Dia kuasakan atasnya orang
yang suka mencari cela (aibnya)nya walaupun te-
lah berselang waktu yang lama.

rk rt:1. * tf
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DUA BEI.A.S

MENTAT]HIDKAI\I ALIA.H
TAhIPA SYIRIK

Da'iyah yang sukses:

L. Bersungguh-sungguh dalam berdo'a sepefti di
bawah ini:

-'J+- w Ji'#Q5'& h 4j i#b(
j3;(//#\')V .,y;!i5 o- J,IfrW V
{'j4t ;;.6V1#.'a )W.* rlti *rt
C:3y(*\9,9,'u4"+t46*.t

. A*3bfuJl"\1r| ugx6*-/
'Ya, Alla.b, Rabb (Pendlik) Jtbril, Mtkail dan
Israfil. Perxcipta. langit dant. burnl. Yang Maba'
Mengetabui yang gltaib dan yang nain4a!,



\
Engkau mengbukurrt' c.ntara, bamb*Mu da-
lanr perkara. yang rnereka ikbtilaJkan. Tun'
jukilab kam.i keb enaran terbadap y ang d:iper'
selisibkan itu dengan perkenan'Mu. Sesung-
gubnya, Engkau pent'berl bidayab fepal'a
iiapa. saja. yang Ett'gkau kebenda'hi ke jalan
yeng luttts."

2. Ia meng-itsbat-kan (menetapkan) sifat-sifat luhur
bagi Allah sesuai dengan ap a y ang Nlaf:. it s b at -kan
untuk dirinya dan apa yang di-itsbat'kan oleh
Rasul-Nya bagi diri-Nya dengan Hadits-hadits sahih
tanpa ta.'util dan tanpa ta'tltil (meniadakan sifat-
sifat tersebut) atau tanpa takyif (menggambar-
kan)nya' juga tanpa tasybib (menyerupakan)nya
dengan makhluk. Dengan demikian, ia sebagai
da'iyah yang sukses meng-itsbat-kan bagiAllah sifat
istiuta, 6bersemayam, Pent) di atas 'Arsy, sifat
irada.t iuga sifat Nuzul (turun)nya Allah, sebagai-
mana dinyatakan oleh ayat-ayat dan hadits'hadits.
Dan tak ada perbedaan antara meng'itsba't-kan
sifat: sa.ma" ( 'J6t ) yang artinya mendengar,
basbar ( Stili - ) yuttg berarti melihat dan sifat
kalam (7f1(fr ) artinya bicara. Begitu iugaantara
sifat iradat 6ltt li\ yang artinya berkehendak dan
sifat rutzul ( ' "Jtht) yang berarti turun. Juga
sifat-sifat luhur lainnya.

tls",F4{,;4.5.*J\,'rL-fr
- -. 

, bt
\?

"Ta,k ada, sesuatu pun ya.ng rnenyelupa'l Dia,
dan Dia (Allab) Ma'ba' Mendenga'r lagi Malta'
Melibat." (Asy-Syura: I 1).
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Maka ia harus *.r.r^rrtidkan Allah dalam rubu-
biyah-Nya, uluhiyah dan asmawas sifat-Nya.

"Katakanlab: Siapa. yang ,nenlpunyai tujub
Iangit danz yang m.emiliki 'Arsy ntaba. besar?"
"Mereka, akan m,enja,utab: "Milik Allab." Kata-
ka.nl.ab: "Tiadakab kamu takut kqada-Nya?"
(Al-Mukminun: 8637).

"Dant. Rabbntu berkata: "Berdo'a.lab kepada-
Ku, niscaya, Aku akan rnentperkenanka,nmu!
Sesunggultrxya. orang-or&ng yeng sombong
tn enyernbab (mengabdi) kepada-Ku, rnereka
akan ntasuk ke neraka,Jabanna.m dalam ke-
adaanz terltina. " (Al-Mukrnin: 60).

t/ t t), tl... Ldr. bJf-J 1.9 JtSt"i1;";li*S
"Da.n Allalt nxernpurxyai Asnta, al-Ifusna (na-
,r'ta.-rlalla baik), sebab itu berdo'alab kepada-
Nya dengart t't arrrn-natna tersebut. " (Al-A'raf:
180).

3. Ia tahu bahwa kufur terbagi dua: Kufur Akbar
(besar) dan Kt tftr Asgb ar (kecil). Kufur Akb ar me-
nyebabkan kekal di neraka, sedang rufur Asgbar
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1..

menyebabkan terken a adzab yangtakabadi.

Dari sisi lain, kufur pun terbagi dua:

ktfur I'tiqa'dy: kufur yang menyebabkan kekal di
neraka dan keluar dariMillab (diin) Islam.

Gamtrarannya ada 5:

Kufur karena mendustakan atau mengingkari:

Q'tgtV t#,:*c& | * rv. t,i5
14H8,6r&+A,61"Vs-gU
"Da.n siapakab ya'ng lebib zbalim ketlmba'ng
ora.ng yeng mendusta'ka'n Allab sebqt'ar-be'
nar pie1u41tsta'a,n ata'u mendustaka,n Va'ng lta'q
setelab data.ng kqa'danya. Bukanka.h da'la.m
neraka Ja.ha.nnam terd'apa't tempa.t tinggal
bagi orang-or&ng kafir?' (Al''Anka'but : 68).

Kufur karena sombong atau menolak: '

Iblis dan para umat terdahulu terhadap para Rasul.
Sesungguhnya Allah telah menceritakan tentang
mereka yang berkata kepada para Rasulnya:

.ffir1i:r1:'i-Jt:
"... kamu. tak la,ln banya' ma'nusia. seperti
kami...." (Ibra'blm: 10).

Dan seperti ucaPanAbu Thalib:

"Demi...,!
S e s unggu b rty a. a ku rn enge t a' b ui,,
agama. Muhamma'd aga'tna, paling mulia
dtpersada dunla.
Jika. tak la,nta'ra' celaan

b.
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atau tuduban orang
niscaya aku kau dapatka.n
tunduk beriman
dengan nyat a. tera,ng.... "

Dan Allah berfirman tentang Yahudi:

tStp'tX+td(it*iAlfr
.;4V1'6!t#-

" Orang- orang y a.ng Kami dat a'ngkan kqada''
nya Kitab, mereka mengen'alnya, sebagaima'
txa rrxetxgerxal anak-a,naknya^ " (Al-Baqa'rab:
146).

Kufur (karena) berpaling:

Yaitu berpaling hati dan pendengaran dari dak-
wah Rasulullah saw, bahkan mendustakannya,
walaupun tak memerangi. Seperti difirmankan
oleh Allah swt:

.6J1FC-3$ffV5{e$6
"Danr. orang-or&ng kafir itu betpaling dari in-
dzar (peringatan) ya.ng disampaikan kepad.a'
nt ereka.. " (al-Abqaf: 3).

Yang demikian itu seperti yang pernah diucapkan
oleh seorang BaniAbdulYalail kepada Nabi: "Demi
Allah! Aku tak akan mengatakan satu patah kata
pun kepadamu. Bila engkau benar, maka engkau
lebih mulia di mataku dan engkau akan kuhalangi.
Dan kalau engkau pendusta, berarti engkau lebih
hina dan tidak akan kuajak bicara!"
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d. Kufur Syak (ragu) agz.t karena prasangka:
Yaitu tik mantap 

-dalam 
membenarkan Rasulullah

saw, tapi tidak mendustakannya. Malah iasyak ten-
tuttgnyi. Dan keraguan ini tak berlanjut kecuali bila
ia menetapkan dirinya berpaling dari melihat tan-
da-tanda kebenaran Rasulullah saw secara me-
nyeluruh, dan ia tak mau mendengar dan -me-
matuhinya. Kalau demikian, berarti ia berpaling'
Kufur ini seperti kufurnya si pemilik dua kebun:

. ., 4-Ju. e;\81fu 'a&ltSS
"Danz ia ntasuk ke kebunnya', ser'tzet'I'tara' ia
zb alitn terb adap dirinya'...' " (Al-Kaffi: 3 5).

e. Kufur Nifaq:
Yaitu lidahnya mengaku
nya mengingkari. Inilah
berfirman:

, ^ ./1r -' 1z -# sK.j ;j;\;Tt*;a's&Fe' .46jxsfr,
'Ya.rtg dendkian, itu, karena ntereka bertrn'alt'
(p ada lab in r'y a'), kem'udiant' kafir (b atinrty a),
lalu ntata bati nrcreka distenzpel (ditutrq)
sebittga tnereka tidak m.en gerti. " (Al'Mun'afi-
qun: J).

inilah 5 gambaranKtrfur I'tiqofu.
2. Adapun Kufur'Amali, terbagi dua:

l).Yang berlawanan dengan iman dan menafikan ke-- 
seluiuhannya. Seperti sujud ke berhala, menp;hina
Mushaf Qur'an atau mencela Nabi maupun mem-

'7','

beriman, sementara hati-
,xifeq i'tiqady. Allah swt



bunuhnya. Ini tergolong Kufur Akb ar.

Z).Yang tak berlawanun-d"ng n tauhid secara ke-
seluruhan, hanya menaftkan kesempurnaannya.
Yakni perbuatan dosa yang n amany a kufu r. Sepeiti
sabda Rasulullah saw:

t/rg[::Esr,
nDua. ba.l pada u.matku, yang keduanya' ada-
lab kufur: Mencaci-ntaki ketuntnan dan me-
ra.tapi m.ayil.' (11)'

6*V :6e91:- r#. V. 3r'J6, 5 t. 
.(A*=r

'lik a s es eorang b erkat a. kep ada' s aud.ara.n'Jt a:
"Ifai kafir!. nr.aka ia' kembalt kqada sa'lah
satu keh.uanya.'(1

*rf*{.tF

(11). R. Muslim (67) dari Abu Hurairah ra.
(12). R. Bukhari (Fathul-Bary: 13/729) dari Abu Hurairah ra.
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TIGA BEIAS

BEBERAPA PESAhI UNTUK
DA'IYAII

Da'iyah yang sukses:

L. Memberi tahu akhawatnya, bahwa tak mengapa
bagi akhawat yang haid membaca buku-buku (ki-
tab) yang ada ayat-ayat Qur'an atau ayat'ayatyang
ditafsiri. Dan tidak mengapa menulis ayat'ayatter'
sebut dalam suatu tulisan sebagaimana bolehnya
menggunakannya untuk dalil suatu hukum atau
membacanya seperti wirid atau do'a. Karena hal itu
termasuk tilautab. Juga boleh baginya membawa
kitab-kitab tafsir atau tarjamah dan seienisnya
untuk kepentingan dakwahnya.

2. latakboleh menikah dengan laki-laki kafir dengan
alasan mendakwahi atau rnembimbingnya kepada
Islam. Karena Allah swt berfirman:
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"M ere ka (p erenxpucrrx-p erstxpuct n nt us lima b)
tidak bctlal bagi ntereka. (la.ki-laki kafir) dan.
sebalikttyct. nzereka tak halal buat perernpuan-
p erenxp uan. rnus littt a,b. " (AI-M unt t a, b a,n ah :
10).

"Dant jartgan.lab kantu ntenikabkalx orarxg
trtttsyrik. Iaki-laki sebingga bertnta.tt.. I)a.n
sultggub seorar?.g bantba. yang berinta.n jault
lebib baik kethnba.ng seorang ntusyrik tualau
ia. nt engagu.nt kant kalianz. " (AI-B aqarab : 2 2 I ).

Jika ia masuk Islam dan baik Islamnya, maka boleh
menikah dengannya. Tentunya setelah terlebih da-
hulu diuji apakah betul-betul Islam; taat ibadah;
menjalankan shalat, shaum dan ibadah-ibadah
lainnya?Apakah ia telah belajar Qur'an dan hukum
Islam dengan baik dan iltizam terhadapnya? Dan
apakah ia telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan
katika masih kafir dahulu? Disampingitu ukhtipun
harus menunggu beberapa tahun untuk membuk'
tikan keben^tarr Islamnya. Hal ini mubi.rn (pe*
ting) supaya ukhti jangan tertipu. Karena tak
sedikit pemuda kafir yang masuk Islam dengan
tujuan hanya untuk menggaet pemudi muslimah.

3. Dan ia men-tarbiyah al<hawatnya dengan akhlak
Islam. Diantaranya, tidak boleh (haram) bagi se-
orang wanita bcrduaan bersama peminangnya
sebelum akad nikah, ataw pergi bersamanya men-
cari hiburan atau saling pandang dan mengadakan
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4.

pertemuan. Ini haram sebagaimana haramnya
mereka ngobrol lewat telepon seperti yang banyak
dilakukan oleh seniman dan para artis. Hal ini
haram, karena ia masih /berstatus orang lain.
Kecuali kalau telah meniklh, barulah halal. Kami
pun, turut mengucapkan Alf-mabntk!

Iaiuga tahu bahwa studi bukan penghalang untuk
nikah. Oleh karena itu, jika nikah, ia mensyaratkan
mclanjutkan studinya sampai tamat. Begitu iugaia
tetap mengaiar satu atau dua tahun selama taf si-
buk mengurus anak. Dalam hal itu, m'a'rb alab (1bn'
jang) studi cukup paniang memakan usi4..muda,
sehingga kadang umur telah 30 tahun belum juga
mendapat ilmu. Ini jelas-ielas bertentangan de-
ngan Sunnah Rasul saw.

Selain itu, tak boleh (raram) baginya bersalaman
dengan lelaki bukan mahram. Itu tierdosa. Karena
bersentuhan antara laki-laki dan perempuan ada-
lah fitnah. Bukankah ia disuruh menundukkan
pandangan? Maka, mengapa ia rela beriabat ta'
ngan? Janganlah ukhti dengarkan ucapan mereka
yang menganggap bahwa sikap seperti ini adalah
kolot, tak tahu etika pergaulan. Karena "modern"
menurut mereka ialah wanita yang berpakaian
seksi.

Menghindari korespondensi dengan lelaki/
pemuda yang bukan mahram, sekalipun berdalih
dakwah" Karena korespondensi zaman sekarang
merupakan pintu untuk menuju kepada kehina-
dinaan bukan perkenalan sebagaimana yang
mereka sangka.

5.

6.



Jadi, surat-surat cinta, ungkapan kerinduan dan
-senda 

gurau sang muslimah dengan lelaki haram'
Karena merupakan ialanbagi masuknya syetan'-

7. Ia harus menghormati para guru (pengajar) -di
sekolahnya. Tak boleh ukhti memberi gelar-gelar
buruk kepada mereka sepertiyang diperbual o.leh

sebagian p arapelaiat' Guru adalah lilin' Membakar
dirinla untuk menerangimu. Mak hormatilah me-

reka!

8. Dan, sebagai wanita da'iyah yang sukses, ukhti
tidak boleh menyalahi ijma' (konsensus) kaum

muslimin seiakzaman Rasulullah saw sampai hari
ini, khususnya dalam masalah'masalah wanita, se-

kaiipun hukum yang meny alahi ijrna' tersebut di-
fatwakan oleh pbmikir (ulama). Karena menyalahi
ijm.a'adalah dbsa dan lancang kepada Allah dan

Rasul.

9. Diamenclorong suaminya untuk beriihai fi sabilil-
laah. Terutama disaat umat Islam tertindas dan
jihad tertekan, seperti iihad di Afghanistan usai

Rusia menarik diri. Datanglah orang-orang yang
menyerukan peletakan seniata dan rela dengan
pemlrintahan komunis, dengan alasan: tak boleh
'*"*.rttgi/membunuh orang-orang Islam di ko-
ta-kota yang terkepung. Ini sebuah ucapan racun
dan batil, berisi penghinaan dan penghapusan ter-
hadap yang namanYa iihad.
Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah pernah berfatwa:

"Boleh memerangi kaum muslimin berikut orang-
orang kafirnya yang menjadikan mereka tameng'
Hal iiu tak lain demi melindungi kecemerlangan
Islam dan keselamatan umatnya.
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10.Dia juga tidak tunduk kepada undang-undang
(peraturan) yang menyuruh membuka jilbab, ken-
datipun harus menanggung resiko disiksa atau
clikucilkan, atau harusmendekam di rumah sam!'ai
Allah memberir-rya kemudahan. Ia tahu bahwa ti-
dak boleh taat kepada makhluk dalam rangka mak-
siat kepada Allah al-lftraliq. Dan sabar adalah
sebagian dari iman.

1l.Dalam memberi taujiltat dan bimbingan kepada
akhawatnya, ia tak mencampuradukkan antata
masalah diin dengan masalah pengaturan manusia
dari hasil ijtihad yangada kemungkinan salah atau
benar. Wajib baginya memisahkan keduanya se-
cara jelas. Ketahuilah, niat yang ikhlas itu men-
jadikan tiap amal adalah ibadah.

l2.Disamping itu, jika ia menuntut akhawatnya agar
memenuhi tugas kewajibannya terhadap dakwah,
maka ia pun harus memperkenankan'mereka
menuntut hak atas dakwahnya.

Sesungguhnya barangsiapa yang menjamin har-
tanya, maka dia membayar (memenuhi) apa yang
ditanggungnya!

13.Dan dia, sebagai da'iyah yang sukses, juga tidak
menganggap bahwa alam tempat ia bekerja dan
berkiprah ini hidup tenang, kosong dari berbagai
serangan ideologi. Masih banyak orang melak-
sanakan antrian panjang dengan berdiri sambil
menanti giliran untuk ukhti selamatkan satu demi
satu secara pelan-pelan.

Alam dunia dewasa ini sungguh sarat dengan ber-
bagai ideologi yang membahayakan. Setiap ideo-
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logi menebarkan iaringannya untuk menggaet pe-

nglk.rt sebanyak.m.-,ngkin. Maka, jika kita tidak
,Jg..u menebarkan kh,itbah untuk membendung
din memeranginya, niscaya akan tidak sedikit dari
kita yang *ur,ik ke'dalam perangkap mereka' '/
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EMPAT BELAS

SA.BAR SAAT SUAMI
DIPENJARA TITAGHUT

Da'iyah yang sukses:
!. Mcn-tarbiyab akhauratnya clengan bcrbagai ke-

jatlian serta situasi dan mencrnpanya bagaikan
bcsi. Sehingga setiap kejadian tak bcrlalu percuma
tanpa dijadikan'ibrab (pelajaran). Tujuannya
supaya hati senantiasa terikat dengan Allah dalam
sctiap kejadian dan peristiwa.

llagi ukhti sang ,Txr.rabbiyalt, hendaklah punya
mata terbuka, hati peka dan otakyang tanggap lagi
awas, mampu menangkap molnen-nronten yang
scsuai dengan tat{ibat (pengarahan). Momcn-
molnen yang mengandung panas yang mentbuat
besi berkerut sampai ke derajat panas membara
yang mampu mencairkan, sebagaimana clikatakan
oleh Muhammad Quthub.
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2. tlegitu iuga ia memperingarkan para aU,hawatnfi
dari mondar-mandir (mendekati) tempar-tempat
maksiat dimana banyak orang melakukannya
secara terang-terangan dengan tak punya malu,
seperti keadaan pasar negeri kami, tempat-tempat
pertemuan dan perkumpulan, tepi-tepi pantai
serta yang semacamnya. Karena melihat kemak-
siatan itu akan mematikan hati dan menganggap
remeh dosa. Disamping menjadikan kita lancang
kepadaAllah dan melen-lahkan rohani.
Maka kita mesti bersikap terhadap tempat-tempat
seperti itu seperti sikapnya orang yang dalam
keadaan darurat.

3. Manakala para thaghut memenjara suaminya, ia
sebagai da'iyahyang sukses selalu sabar dan penuh
tawakkal, sampai Allah memberi kelapangan pada-
nya. Ia tampung dan dia urus putra-putriRya se-
hingga ia tak menghimpun dua musibah bagi sang
suami, yakni musibah penjara dan musibah a.m.
buradulnya keluarga.

Sebagai quduab dalam hal ini, ialah seorang
mujahidah yang sabar dan tabah, yakni Aminah
Quthub, istri seorang tokoh muiahid IGmaluddin
Assanaaniry (semoga rahmat Allah tercurah ke-
padanya). Ia sabar menanti suaminya dipenjara
selama 10 tahun. Ketika dibebaskan, ia sempat
pulang sebenrar. Lalu berangkat ke Afghanistan
untuk jihad. Ketika ia pulang, para thaghut men-
ciduknya ke penjara dan membunuhnya.

Dan yang menjadi qudzaab lainnya, yakni sang
mujahidah di Palestina (Ktransa Hammas) yang
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masih tetap nlen-ta'rbiyab para pemuda dan
pemudi untuk cinta mati sYahid.

Tatkala malam menjelang, ia mengangkat batu dan

mecah-mecahnya untuk dilempar' Setelah itu ia
membawanya kepada para "macan" Hammas di
markas-markas tempat berkerumun dan ten'lpat

perang mereka. Ia iuga membuat raniau'ranjau,
memb'it in roti dan makanan, mengobati yang luka,

memberi makan para yatim dan menghadapi
Yahudi setiap hari. Mengunjungi benteng-benteng
perlindungt.t. Dutt ketika orang-orang saling ber'
ierita tentang berita syahidnya putra-putranya'
maka ia sambut dengan teriakan kegembiraan sam-

bil memint auc p^nlabniab (ucapan selamat) dari
mereka yang memasrahkan putra'putranya itu
sebagai iimpananttya di sisi Allah! Itulah usutalt
ukhti da'iyah!

4. Jugaia menyediakan tempat di rumahnya untuk
menampung sendiri-sendiri seperiuangannya se'

hingga bit"iittggul bersama anaknya sampai bapak

m.i.t" keluaJdari tempat tahanan' Sementara ia

pun memelihara kehormatan, menyembunyikan
problema dan memb agi-bagi makanannya'

Sesungguhnya setiap zaman ada Fir'aun yang
menyembelih anak lakiJaki agar ba'rakab (genk'
an) fslam kehilangan sumber kekuatan dan gene-

rasi yang akan mendukungnya, dan membiarkan
kaum wanita hidup agar meniadi manusia-manusia
teftindas hingga mengulurk an tangan minta belas
kasih di bawah tekanan mereka kaum tirani dan

Fir'auni yang hina. Maka mereka (para thaghut)
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akan menawar perempuan-perempuan muslimah
dengan harga semurah-murahnya. Ini tidak lain
program dan langkah-langkah mereka yang
diwarisi turun-temurun hingga kini.

.'e;bL6iJtp:yrp$l
"Adakab rnereka bertlasiat denganttya (ke-
pada keturunantnya)? Babkan rnereka itu
kamn yang nt elannp aui b at a.s. " (Adz-Dzariyat :
s3).

5. Dan dia, sebagai da'iyah yang sukses, jika tertimpa
kesedihan dan menangis lalu ingin bernaf,as me-
lepaskan diri dari duka-citanya itu, lantaran jauh
dari kekasihnya (suaminya) yang berada di balik
jeruji besi, maka ia tidak melakukannya di hadapan
putra-putrinya. Karena hal itu akan memecahkan
kalbu mereka dan akan meluluhkan tekad baianya.

Rasulullah saw bersabda:

.'i6rt56"tSFLu
"Adapun Hamzab*"ma.ka tak ada bagtnya
yang mena,ngisi, n I 1 r't'

6. Akhirnya, dia iuga tahu bahwa wasiat-wasiat ini
akan menyertainya bagaikan makanan. Yang se-
bagianlaksana udara. Dan sebagian lainnya seperti

(13). R. Ahmad (2/4o, E4,92), Ibnu Majah (1591), Ibnu Abi
syai bah (3 / 39 4), Ibn u sa'ad (3 / t7 ), dan HaHm (3 / t) 4-195). Dia berkata:
Hadits sahih sesuai syarat Muslim.
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obat. Maka hendaklah dia menggunakannya sesuai

kebutuhan dan mengetahui kadarnya'

Kemudian ia meminta pertolongan kepada Allah'

untuk dapat memahami sekaligus mengamalkan

dan mendo'akan si PenulisnYa'
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